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Pennisetia hylaeiformis: nieuw voor de provincie
Antwerpen (Lepidoptera: Sesiidae)

Guido De Prins & Theo Garrevoet

Abstract. Pennisetia hylaeiformis: new to the province of Antwerp (Lepidoptera: Sesiidae)
Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801) is mentioned here for the first time from the province of Antwerp.
Several specimens of this species were caught at different localities during 1992, 1993 and 1994. The
distribution of this species in Belgium, its foodplant and habitat are discussed.

Resume. Pennisetia hylaeiformis esp6ce nouvelle pour la province d'Anvers (Lepidoptera: Sesiidae)
Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801) est mentionnSe id pour la premiere fois de la province d' Anvers.
Plusiers exemplaires cette espfece ont 6te captures a plusieures localitds pendant les annees 1992,1993 et 1994.
La repartition de cette esp^ce en Belgique est discut^e, ainsi que sa plante nourriciere et son biotope.
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Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801): (zie figuur 1) Gierle op 23.V1I.1992 en
25.VII.1992 telkens 1 exemplaar op feromoon. Schilde op 26.VII.1992; 11 ex., op
27.VII.1992: 16 ex., op 28.VII.1992: 8 ex. en op 31. VII. 1992: 7 ex. telkens op feromoon.
Schilde 24.VII.1993: 1 ex., op 30.VII.1993; 7 ex. en Schoten 29.VII.1993: 7 ex. telkens

op feromoon.

Deze soort werd tot 1992 als zeer zeldzaam in Belgie beschouwd. In het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen bevinden zich slechts drie exemplaren: $
Samree augustus 1940, leg. R. de Ruette; S Hockai (H. Fagnes) 5.VIII.38 leg. A. Collart;

c? Jackere a Bampont 30.VII.16 leg. onbekend. In de literatuur wordt ook een dier

vermeld van La Roche 3. VIII. 41 leg. R. de Ruette. Wellicht gaat het hier om het hoger
vermelde exemplaar uit Samree. Ook in Lhomme (1946-1963: 513) worden slechts

enkele gegevens voor Belgie vermeld: "Bruxelles, Rochefort, Namur, Dinant, Ardennes
(cat. Lambillion) Xhoffraix (Marechal)". Door het gebruik van feromonen werd het echter

duidelijk dat de soort erg verbreid voorkomt en dat ze zelfs op verscheidene plaatsen vrij

gewoon is.

Het gebruikte feromoon werd samengesteld en geleverd door het Instituut voor

Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO-DLO) Wageningen. Samenstelling: EZ3,13-
18:Ac— -EZ3,I3-180H (100:100) (750 pg + 750 pg).
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Figuur 1: Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801), Gierle (Antwerpen), 23.V11.1992, leg. T. C. Garrevoet.

De rups van deze soort leeft in framboos {Rubus idaeus), zelfs in gecultiveerde

varieteiten. Braam {Rubus fruticosus) wordt ook als alternatieve voedselplant vermeld (Fi-

biger & Kristensen 1974: 25-27), maar vele auteurs drukken hierover hun twijfels uit.

De rups leeft twee jaar in de wortelstok en bet onderste gedeelte van de

frambozenstengel. Ongeveer twee weken voor het uitkomen van bet imago verpopt de

rups zicb in de Stengel waarbij eerst een vlucbtgat gemaakt wordt tot vlak onder de

scbors. Het dier beeft een zeer verborgen levenswijze wat duidelijk geillustreerd wordt

door bet feit dat met de traditionele zoekmetboden op al die jaren slecbts enkele exem-
plaren in beel Belgie ontdekt werden.

De vlinder beeft een langgerekte vliegtijd: van einde juni tot einde augustus.
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